
 

 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் கவுரெமிக்க நிதி ெிருதினன வென்றுள்ளது  

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (மார்ச் 8, 2022) –நிதி அறிக்னக அளிப்பதற்கான கனடியன் ெிருதினன(CAnFR),  

அவமாிக்கா மற்றும் கனடா நாடுகளின் அரசாங்க நிதி அதிகாாிகளுக்கான சங்கத்திடம் (GFOA)  இருந்து, 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்,  அடுத்தடுத்து வதாடர்ச்சியாக 20 ஆெது ஆண்டிலும் வபறுகிறது.  

 

இந்த CAnFR ெிருதானது, நகாின் 2020 ஆம் ெருடத்திய ெருடாந்திர நிதி அறிக்னக -க்காக 

ெழங்கப்படுகிறது; மமலும் இது அரசாங்க கணக்குப் பதிவு வசய்தல் மற்றும் அறிக்னக  அளிப்பதில் 

காணப்படும் உயர்ந்த தன்னமனய அங்கீகாிக்கிறது மற்றும் உள்ளூர் அரசாங்கம் மற்றும் அதன் 

மமலாண்னமயில் குறிப்பிடத்தக்க சாதனனனய குறிக்கிறது. 

 

கனடாெின் சார்ட்டர்ட் புவரஃவபஷனல் கணக்காளர்கள் (CPA) அனமப்பின் வபாதுத்துனற கணக்கு பதிவு 

வசய்தல் ொாியத்தினால்(PSAB) அனமத்துக் வகாடுக்கப்பட்ட, வபாதுொக ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்ட 

கணக்கு பதிவு வசய்தலுக்கான மகாட்பாடுகளின் மதனெப்பாடுகளுக்கும்  மமலாக இருந்தனமக்காக, 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் இந்த  CAnFR ெிருதினன வென்றுள்ளது; மமலும் வெளிப்பனடயான தன்னமனய 

உள்ளுணர்ொகக் வகாண்டு முழுனமயான வெளிப்படுத்தனலக் காட்டிய, அனனத்னதயும் அடக்கிய, 

மற்றும் உயர் தரமான ெருடாந்திர அறிக்னகனயத் தயாாித்தனமயாலும் இது வபறப்பட்டுள்ளது. 

 

இந்த CAnFR ெிருது ெழங்கும் திட்டமானது, கனடாெில் உள்ள நகராட்சி நிர்ொகங்கள் உயர்தரமான 

நிதி அறிக்னககனள வெளியிடுெதற்கும் சமபதெிகளில் இருப்பெர்கனள அங்கீகாிப்பதற்கும் அெர்களுக்கு 

இந்த அறிக்னககனளத் தயாாிப்பதில் வதாழில்நுணுக்க ெழிகாட்டுதனல ெழங்குெதற்கும் அெர்கனள 

உற்சாகப்படுத்தும் ெிதமாக ஏற்படுத்தப்பட்டது.  

 

இந்த ெருடாந்திர நிதி அறிக்னகயானது, ெிருது ெழங்கும் திட்டத்தின் உயாிய தரத்தினன 

நினறமெற்றுகிறதா என, நடுநினலயான கனடா நாட்டு மீள்பார்னெக் குழு உறுப்பினர்களால் சீர்தூக்கிப் 

பார்த்து தீர்மானிக்கப்படுகிறது; இதில், ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் நிதிாீதியான நினலனய வதளிொக தகெல் 

வதாிெிக்கின்ற ெனகயில் ெடிெனமக்கப்பட்ட “வெளிப்பனடயான தன்னமனய உள்ளுணர்ொக” 

வகாண்டிருப்பனத வசயல்ெடிெில் காட்டுெதுவும் உள்ளடங்கும்; மற்றும் சாத்தியமான பயனர்களும் 

பயனர் குழுக்களும் அறிக்னகனயப் படித்துப் பார்க்கவும் தூண்டும். 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Annual-Report/Documents/2019%20Annual%20Report%20as%20of%20June%2019.pdf


 

 

“நிதி அறிக்னக அளிப்பதன் ெனகயில், மதிப்புமிக்க CAnFR ெிருனத வெல்ெது என்பது, முழுனமயான 

வெளிப்பனடத்தன்னம மற்றும் சிறந்த நிதி நனடமுனறகளுக்கான எங்கள் அர்ப்பணிப்னப 

ஆமமாதிக்கிறது; மமலும் நாங்கள் வதாடர்ந்து முதலீட்னட ஈர்ப்பதில் ப்ராம்ப்ட்டன் - இன் நினலனய 

ெலுொக்குகிறது. வதாடர்ந்து இருபதாெது ஆண்டாக இந்த ெிருனத இம்மாநகரம் வென்றுள்ளதில் 

வபருமிதம் வகாள்கிமறாம்.” 

- மபட்ாிக் ப்ரவுன், மமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“CAnFR திட்டத்தின் கடுனமயான மதனெப்பாடுகனளப் பூர்த்தி வசய்ெதற்கு, எங்கள் ெருடாந்திர நிதி 

அறிக்னகனயத் தயாாிப்பதில் ஒத்துனழப்பு தருகின்ற எங்கள் ஊழியர்களிடமிருந்து குறிப்பிடத்தக்க 

அர்ப்பணிப்பு மதனெப்படுகிறது. ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் வதாடர்ந்து இருபதாெது ஆண்டாக இந்த ெிருனத 

வென்றதில் நாங்கள் வபருமிதம் வகாள்கிமறாம்; மமலும் அறிக்னகனய வதாகுத்து தந்த அனனெனரயும் 

ொழ்த்துகிமறாம்.” 

- ஹர்கிரத் சிங், நகர கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 9 & 10; தனலெர், வபருநிறுென மசனெகள், 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

”ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் மற்றும் அதன் நிர்ொகத்தின் குறிப்பிடத்தக்க சாதனனனய CAnFR ெிருது 

பிரதிபலிக்கிறது. ப்ராம்ப்ட்டன் நன்கு நிர்ெகிக்கப்படும் நகரமாகும்; மமலும் வெளிப்பனடத்தன்னம 

மற்றும் முழு வெளிப்பாடு ஆகிய மகாட்பாடுகளுக்கு நாங்கள் கடப்பாடு வகாண்டுள்மளாம். இந்த ெிருது 

எங்கள் ஊழியர்களுக்கும் நிதி அறிக்னகயிடலில் நகரத்தின் உயாிய தரத்திற்கும் ஒரு சான்றாகும்.”  

- பால் மமார்ாிஸன், இனடக்கால தனலனம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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கனடா நாட்டில் மிக ெினரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 700,000 மக்கனளயும் 75,000 

ெணிக அனமப்புக்கனளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கனள மனத்தில் னெத்மத 

வசய்கின்மறாம். பலதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு மசர்க்கின்றனர், முதலீட்னட நாங்கள் ஈர்க்கிமறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுனமப் பனடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிமறாம். பாதுகாப்பான, நினலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆமராக்கியமிக்க ஒரு நகனரக் 

கட்டனமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பானதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிமறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

எங்களுடன் இனணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் வதாிந்துவகாள்ளுங்கள். 

 

ஊடக வதாடர்பு 

ப்ராம்ப்டன் நகர பன்முக கலாச்சார ஊடகம் 

multiculturalmedia@brampton.ca 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
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